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ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h39min. 

 

Às dezenove horas e trinta e nove minutos do primeiro dia do mês de agosto do ano dois mil e vinte e dois, 

realizou-se, em caráter virtual devido ao Ato nº 05, do Presidente da Câmara, suspendendo a realização das 

sessões presenciais, a 16ª Sessão Ordinária do 2º ano da 18ª Legislatura. Mesa Diretora: Presidente – 

MARCOS APARECIDO LOURENÇANO; Vice-Presidente – LUCIANO JOSÉ DE AZEVEDO; 1º Secretário 

– ORIDES PREVIDELLI JUNIOR; 2º Secretário – LUÍS CARLOS CORDEIRO DA SILVA. Presentes os 

Vereadores: ÂNGELO BARTHOLOMEU, ANTONIO VIDAL DA SILVA, DENIS EDUARDO MACHADO, 

EDER CÔRREA DE OLIVEIRA, GILBERTO JUNQUEIRA, JOSÉ RODRIGO DE PIETRO, MAURO SÉRGIO 

MODESTO, MIRIAN PONZIO, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS e VALMIR CARRILHO MARCIANO. 

Ausente o vereador DANIEL GALERANI. Foram convocados para prestar seus serviços nesta Sessão 

Ordinária os seguintes funcionários desta Edilidade: CAIQUE ITALO SANTO FAUSTINO, FÁBIO LUIS DE 

CAMARGO, JOÃO PEDRO CUCOLICHIO ROSA, JOÃO VITOR MOHIEDDINE YULE e NILTON CESAR 

MORSELLI. Participou desta sessão, fazendo a interpretação em Língua Brasileira de Sinas (LIBRAS), a 

empresa EducaLibras Treinamentos e Desenvolvimento do Idioma de Libras LTDA EPP, contratada por meio 

do Contrato n° 0004/21. O Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a chamada regimental. 

Após chamada regimental, havendo número legal em plenário, sob a proteção de DEUS, o Senhor Presidente 

declarou abertos os trabalhos. Nesse momento, o Presidente da Câmara Municipal solicitou ao vereador 

VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS para ler um versículo da Bíblia Sagrada. Neste instante, o Senhor 

Presidente solicitou ao 1º Secretário para que proceda à leitura da matéria do Expediente. PROCESSO Nº 

40/2022 – PROJETO DE LEI Nº 5968/2022, QUE REVOGA DISPOSITIVO E ALTERA O ANEXO III DA LEI 

MUNICIPAL N°. 4.098, DE 27 DE JANEIRO DE 2014, QUE ESPECIFICA. PROCESSO Nº 41/2022 – 

PROJETO DE LEI Nº 5969/2022, QUE INSERE DISPOSITIVOS NA LEI MUNICIPAL N°. 4098, DE 27 DE 

JANEIRO DE 2014, QUE ESPECIFICA. PROCESSO Nº 42/2022 – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

5970/2022, QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO N°. 48, DE 25 DE AGOSTO DE 2014, QUE 

ESPECIFICA. PROCESSO Nº 44/2022 – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5972/2022, QUE DISPÕE SOBRE 

A REGULAMENTAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA. PROCESSO Nº 93/2022 – PROJETO DE LEI Nº 6021/2022, QUE INSTITUI DO DIA 

MUNICIPAL DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES – CAC E SUAS ATIVIDADES 

COMO ATIVIDADE DE RISCO, CONFIGURANDO EFETIVA NECESSIDADE E EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO 

DE RISCO À VIDA E INCOLUMIDADE FÍSICA, CONFORME OS TERMOS DO ART. 10 DA LEI FEDERAL 

N° 10.826 DE 2003. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal. Do vereador LUCIANO AZEVEDO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por meio do 

setor competente, para que realize a instalação de banheiro químico tradicional e adaptado para pessoas 

com deficiência (PCD) na Praça Guilherme Franco, no Parque Residencial Laranjeiras, como uma medida 

para atender os frequentadores da referida praça. Tal medida se faz necessária, visto que não há banheiros 

que possam ser utilizados nas imediações, o que se agrava aos finais de semana e feriados, visto que nesta 

localidade muitas famílias levam seus filhos para recreação e acabam por permanecer por um longo período 

de tempo sem que haja um banheiro disponível. Do vereador JUNINHO PREVIDELLI: Ao Excelentíssimo 
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Senhor Prefeito Municipal, por meio do setor competente, no sentido de que realize a implantação de uma 

faixa de pedestres na frente da entrada/saída da Cidade Administrativa, visto o grande fluxo de pessoas que 

transitam neste local. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: À Comissão Municipal de Trânsito 

(COMUTRAN), por meio do seu Diretor, senhor Claudemir Sebastião Basso, para que seja realizada a 

construção de uma lombada na Rua General Glicério, altura do número 540, seguindo os padrões e critérios 

estabelecidos pela resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Cabe ressaltar que neste local 

já existia anteriormente uma lombada, mas hoje este dispositivo está totalmente desgastado pela deterioração 

com o passar dos anos e após os recapeamentos da via. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por meio do setor competente, para que realize a denominação de 

algum próprio público do município com o nome do saudoso “Guido Bruzadim”, em consideração a todo 

serviço prestado à cidade de Taquaritinga. Do vereador ANGELIM: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, realize a colocação de placas de denominação 

em todas as ruas do município, reiterando pedido realizado por meio da Indicação nº 118/2022, do vereador 

Juninho Previdelli. A ausência de placas de denominação nas ruas gera muita dificuldade na entrega de 

correspondências e mercadorias, e também dificuldade na identificação das casas. Do vereador TONHÃO 

DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor 

competente, realize a contratação de mais coletores de lixo para o nosso município, uma vez que há novos 

bairros e a demanda está muito alta para o número atual de coletores. Do vereador TONHÃO DA 

BORRACHARIA: À Comissão Municipal de Trânsito (COMUTRAN), por meio do seu Diretor, senhor 

Claudemir Sebastião Basso, para que seja realizada a implantação de estacionamento de motos ao longo da 

Praça Guilherme Franco, atendendo ao pedido de munícipes. Do vereador LUIS CARLOS DA VILA: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio da Vigilância Sanitária e pelo 

DEMCOVE, realize uma vistoria e posterior procedimentos necessários para eliminar a infestação de pombos 

no posto de combustíveis desativado localizado no começo da Rua Prudente de Morais, no Centro. Foram 

apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador LUCIANO AZEVEDO: 

Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, o envio de ofício ao Coordenador(a) do AME 

Taquaritinga – SP (Ambulatório Médico de Especialidades), para que informe o número de pacientes que 

aguardam atendimento com um neuropediatra para diagnóstico de TEA nesta instituição de saúde. Há o 

conhecimento de que tal pedido de informação já foi feito pela AMA – Associação de Amigos do Autista de 

Taquaritinga e Região, por meio de sua presidente, em 20 de junho de 2022. O presente requerimento tem 

por objetivo reforçar esse pedido, uma vez que o intuito da mesma é ter a quantificação da fila de espera para 

organizar e realizar um mutirão de atendimentos de neuropediatria para diagnóstico de TEA. Todos sabemos 

que quanto antes diagnosticada a criança, melhores serão os resultados das terapias. Ocorre que as mesmas 

só são inseridas nessas terapias se tiverem o laudo feito por um neuropediatra. Assim, ciente da importância 

do diagnóstico precoce, é que esse vereador se junta ao clamor desses pais e mães, e solicita urgência na 

resposta a ser fornecida pelo AME. Fez o uso da palavra o vereador LUCIANO AZEVEDO. Foi aparteado 

pela vereadora MIRIAN PONZIO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o 

presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade e subscrito por todos os 

vereadores. Do vereador JUNINHO PREVIDELLI: Requer, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS à Geovana Siqueira Garcia. Dez cientistas da 
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América Latina em início de carreira foram selecionados para receber bolsas de pesquisa do programa 

Promoting Research Opportunities for Latin American Biochemists (PROLAB) de 2022. Dentre os 10 

selecionados, Geovana Siqueira Garcia, mestre e doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em 

Biociências do Ibilce, foi a única brasileira contemplada pelo programa. Desde 2012, o programa, fruto da 

parceria entre a American Society for Biochemistry and Molecular Biology (ASBM), a Pan-American Society 

for Biochemistry and Molecular Biology (PABMB), e a International Union for Biochemistry and Molecular 

Biology (IUBMB), concedeu a 93 cientistas da área de bioquímica bolsas para estudar no exterior. O programa 

suporta viagens e outras despesas relacionadas à mudança temporária, encaminhando-os para instituições 

de ensino superior dos Estados Unidos, Canadá e Espanha. Geovana S. Garcia desenvolveu seu projeto de 

pesquisa no laboratório de Biologia Mitocondrial da Unesp/FCAV de Jaboticabal, sob orientação do Prof. Dr. 

Marcos Túlio de Oliveira, com quem trabalhou desde a sua iniciação científica. A pesquisadora será 

hospedada pelo laboratório de Jason Tennessen na Indiana University Bloomington. Fez o uso da palavra o 

vereador JUNINHO PREVIDELLI. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, 

o presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade e subscrito por todos os 

vereadores. Do vereador RODRIGO DE PIETRO: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, 

o envio de ofício ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, por meio do seu 

Superintendente, senhor Sergio Schlobach Salvagni, solicitando à autarquia para que informe qual o montante 

da dívida da autarquia, e as seguintes informações: 1. Dívida com o IPREMT? Se existe, qual o valor? 2. 

Dívida com a CPFL? Se existe, qual o valor até a presente data? Se existe parcelamento, qual valor das 

parcelas e qual o prazo? 3. Dívida de curto prazo com fornecedores? Enviar planilhas contendo o nome da 

empresa a receber e valor? O pedido se faz necessário diante da preocupação dos munícipes e funcionários 

do SAAET com a saúde financeira da autarquia. Fez o uso da palavra o vereador RODRIGO DE PIETRO. 

Neste momento, o vereador RODRIGO DE PIETRO sugeriu a todos os vereadores que fizesse 1 minuto de 

silêncio, em respeito ao falecimento de Brenda Galerani, sobrinha do vereador DANIEL GALERANI. O pedido 

foi aceito por todos. Em seguida, o vereador Rodrigo foi aparteado pelos vereadores DR. DENIS EDUARDO 

MACHADO e LUIS CARLOS DA VILA. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da 

palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade e subscrito por todos 

os vereadores. Do vereador RODRIGO DE PIETRO: Requer, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, o envio de ofício ao setor de engenharia responsável, solicitando que envie o processo do 

loteamento Santo Antonio de Lisboa, de capa a capa, para este vereador. O pedido se faz necessário diante 

de munícipes terem procurado esse vereador em relação ao sistema de captação de água (boca de lobo) do 

referido loteamento. Uma vez que o mesmo jogará água na avenida nova que está sendo construída. Fez o 

uso da palavra o vereador RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos vereadores DR. VALMIR CARRILHO, 

MIRIAN PONZIO, LUIS CARLOS DA VILA e TENENTE LOURENÇANO. Não havendo mais nenhum 

Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e aprovado 

por unanimidade. Da vereadora MIRIAN PONZIO: Requer, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS ao professor Donizete Benedito Carlos (Zetinho), 

treinador da equipe de Futsal Feminino de Taquaritinga, extensivo a toda a equipe, pela dedicação ao esporte 

taquaritinguense. Fez o uso da palavra a vereadora MIRIAN PONZIO. Foi aparteada pelos vereadores EDER 

MINEIRO e DR. VALMIR CARRILHO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da 
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palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade e subscrito por todos 

os vereadores. Em seguida, pela ordem, o vereador LUIS CARLOS DA VILA fez um REQUERIMENTO ORAL 

à Secretaria Municipal da Saúde, para que envie a esta Casa de Leis, em tempo hábil, as seguintes 

informações com relação aos veículos pertencentes à pasta: 1. Há veículos transitando com a documentação 

atrasada? 2. Quais as condições mecânicas destes veículos? 3. Este vereador requer o envio da 

documentação de todos os veículos. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade e subscrito por todos 

os vereadores. Não havendo mais matéria sujeita a deliberação do Plenário no Expediente, o Senhor 

Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a chamada regimental e em seguida deu continuidade à 

sessão, solicitando que procedesse a leitura da matéria destinada à ORDEM DO DIA. Foram deliberados e 

votados os seguintes Projetos: PROCESSO Nº 32/2022 – PEDIDO DE ALTERAÇÃO À EMENDA 

IMPOSITIVA QUE PREVÊ O REMANEJAMENTO DE EMENDAS IMPOSITIVAS (INSTITUTO DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL PLANETA VERDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL, BASE DE BOMBEIROS DE TAQUARITINGA E DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER). 

Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador TENENTE LOURENÇANO. Neste 

momento, o vereador TENENTE LOURENÇANO fez um pedido para desmembrar o presente Pedido de 

Alteração à Emenda Impositiva. O primeiro a ser discutido e votado prevê o remanejamento do Instituto de 

Educação Ambiental Planeta Verde.  Fez o uso da palavra o vereador TONHÃO DA BORRACHARIA. Não 

havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente pedido foi colocado em 

votação e foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foram discutidos e votados os demais remanejamentos. 

Fez o uso da palavra o vereador JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelo vereador LUCIANO AZEVEDO. 

Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente pedido foi colocado em 

votação e foi aprovado por dez votos favoráveis e três contrários (TONHÃO DA BORRACHARIA, GILBERTO 

JUNQUEIRA e MIRIAN PONZIO). Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o  autógrafo de Pedido de 

Alteração à Emenda Impositiva Nº 5959 de 01 de agosto de 2022. Não havendo mais matéria sujeita à 

deliberação em Plenário na ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente facultou a palavra aos vereadores e 

inscritos no TEMA LIVRE. Em seguida, os vereadores tomam a palavra no Tema Livre: 1 – MIRIAN PONZIO. 

Foi aparteada pelos vereadores TONHÃO DA BORRACHARIA e TENENTE LOURENÇANO. 2 – ANGELIM. 

3 – EDER MINEIRO. Foi aparteado pelos vereadores TONHÃO DA BORRACHARIA e TENENTE 

LOURENÇANO. 4 – DR. VALMIR CARRILHO. 5 – GILBERTO JUNQUEIRA. 6 – LUIS CARLOS DA VILA. 

7 – TONHÃO DA BORRACHARIA. 8 – LUCIANO AZEVEDO. Não havendo nenhum Vereador que quisesse 

fazer uso da palavra, após fazer suas considerações finais, sob a proteção de DEUS, o Senhor Presidente 

encerrou a presente sessão ordinária, às 21h30min. E para constar eu______________________ JUNINHO 

PREVIDELLI, 1º Secretário, determinei lavrar a presente Ata, que conforme o disposto nos artigos 156 e 157 

do Regimento Interno (ata eletrônica) a gravação encontra-se arquivada no sistema de gerenciamento 

eletrônico na Diretoria Legislativa da Câmara Municipal, e após ser lida e aprovada, segue assinada pelos 

membros da 

Mesa__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


